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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  3ης/2020  Έκτακτης-δια περιφοράς  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 44 

 
 ΘΕΜΑ:    Έγκριση υποβολής πρότασης στο E.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» (Άξονας Προτεραιότητας (14), Κωδικός 

Πρόσκλησης:  14.6i.26.2-4.1 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658 Έκδοση: 2/0) με τίτλο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων 

στο Δήμο Χαϊδαρίου»  - Ορισμός Υπευθύνου Πράξης.  

Σήμερα την 13η του μήνα  Απριλίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Μεγάλη  Δευτέρα, με ώρα έναρξης 
στις 10:00 και  ώρα λήξης στις 12:00,  συνήλθε σε έκτακτη-δια περιφοράς  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 6309/10-04-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  16-03-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, 

άρθρο 10 παρ. 1) και  Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του 

ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην έκτακτη-δια περιφοράς 

συνεδρίαση. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών 

συμμετείχαν  τριάντα τρία (33) ήτοι: 

 

Συμμετέχοντες:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης 30. Ε. Τοκατλίδη  

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος  

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. ήτοι: σε 

σύνολο (33) μελών συμμετείχαν (33) μέλη, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου., ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 τουλάχιστον μελών του Σώματος της 

έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 6309/10-04-2020 

πρόσκληση, εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 

και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, αφενός προς 

αποφυγήν της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο, όχι 

μόνο η Χώρα μας, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, που επιτάσσει να εναρμονιστούμε με τις οδηγίες του Υπουργείου 

Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, τους  εργαζόμενους 

του Δήμου  και τα μέλη του ΔΣ [(σχετική η  Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (άρθρο 

10, παρ. 1)] και αφετέρου λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων: 1) ύπαρξη  χρονικών προθεσμιών (ήτοι: 

15/04/2020) και 2) για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος για το 2

ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης,  

κατόπιν της εισήγησης της  Δ/νσης Στρατηγικού, στην οποία αναφέρεται ότι: 

 

 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ  και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ») εξέδωσαν την υπ’ αριθμ. πρωτ: 

ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 941/31-01-2020 Πρόσκληση, Κωδικός Πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4.1  και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658 -

Έκδοση: 2/0 (ΑΔΑ: ΩΦΖ746ΜΤΛΡ-ΟΡΡ),  για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΥΜΕΠΕΡΑΑ»,  Άξονας Προτεραιότητας 14:  «Διατήρηση & Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της 

αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» με τίτλο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων», οι οποίες συγχρηματοδοτούνται 

από το Ταμείο Συνοχής.  Η ως άνω Πρόσκληση, τροποποιεί την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 6335/28-6-

2019  Πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.2-4.1, α/α ΟΠΣ 3658 και τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» (ΑΔΑ: 

959Θ465ΧΙ8-ΖΦΔ) ως προς: 1) την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων η οποία τροποποιείται από 02/03/2020 ώρα 

23:00:00 σε 30/09/2020 ώρα 23:00:00, 2) την προσθήκη περαιτέρω υποστηρικτικού υλικού (οδηγίες προς Δικαιούχους). 

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι οι Δήμοι - ΟΤΑ Α’ βαθμού Περιφέρειας Αττικής και Περιφέρειας Πελοποννήσου οι 

οποίοι έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα στα θέματα συλλογής, αποκομιδής και διαλογής στην πηγή,  Βιοαποβλήτων 

(ΒΑ).  

 

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο 

πλαίσιο του παραπάνω Επιχειρησιακού Προγράμματος -μεταξύ άλλων - οι κάτωθι δράσεις:  

-   Προμήθειες εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και 

προσομοιαζόντων, συμπεριλαμβανομένων των πρασίνων (κλαδοτεμαχιστές αποβλήτων κήπων και πάρκων, κάδοι κ.α.)  

-   Προμήθειες εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και 

προσομοιαζόντων, για μικρούς παραγωγούς (που ανήκουν στους Δήμους), 

-     Δημιουργία Δημοτικών Μονάδων:  α) κομποστοποίησης βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και 

προσομοιαζόντων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας 

και β) τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και 

εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας, δυνάμει του άρθρου 228 του Ν.4555/2018, με την επιφύλαξη 

των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ,  

-     Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, κ.ά. 

 

Οι βασικοί στόχοι υλοποίησης, της προτεινόμενης Πράξης του Δήμου Χαϊδαρίου, είναι οι κάτωθι: 

α)  η ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή (ΣδΠ) των ΒΑ οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων,  με 
σχεδιασμό υλοποίησης των κάτωθι Δράσεων:  
- διαλογή στην πηγή /  διαχωρισμό των βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων (οικιακοί χρήστες, 

σημεία ειδικού ενδιαφέροντος κτλ), πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη απορριμματική μάζα, 

-  χωριστή συλλογή τους σε ειδικά Μέσα Προσωρινής Αποθήκευσης, 

- μεταφορά τους,  μέσω κατάλληλων οχημάτων στις  κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας του ΕΜΑΚ (Εργοστάσιο 

Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης). 

β)  η ανάπτυξη ή, αναδιοργάνωση και επέκταση του υφιστάμενου Συστήματος χωριστής συλλογής πρασίνων, με 
σχεδιασμό υλοποίησης των κάτωθι Δράσεων:  
 - διαλογή στην πηγή /  διαχωρισμό των ΒΑ Πρασίνου, πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη απορριμματική μάζα, 

-  χωριστή συλλογή  και προσωρινή αποθήκευση των ΒΑ Πρασίνου, σε ειδικά Μέσα Προσωρινής Αποθήκευσης, 

-  κατάλληλη επεξεργασία των ΒΑ Πρασίνου  (θρυμματισμός για τη μείωση του όγκου τους και αξιοποίηση -  

επανάχρηση μέρους τους,  ως πρώτη ύλη στις Σχολικές μονάδες μηχανικής κομποστοποίησης), 

- μεταφορά τους,  μέσω κατάλληλων οχημάτων στις  κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας του ΕΜΑΚ (Εργοστάσιο 

Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης), όπου και θα επεξεργάζονται ξεχωριστά από τα σύμμεικτα απόβλητα σε 

ειδικό κανάλι κομποστοποίησης. 

γ) η ανάπτυξη Συστήματος Σχολικής Κομποστοποίησης, με σχεδιασμό υλοποίησης των κάτωθι Δράσεων:  
 - λειτουργία ειδικών μονάδων επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Χαϊδαρίου και 
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τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Το παραγόμενο προϊόν («κομπόστ») θα αξιοποιείται για χρήση στους 

κήπους των Σχολείων (χρήση ως εδαφοβελτιωτικό) ή σε κήπους του Δήμου.  
Η πρόταση την οποία πρόκειται να υποβάλλει ο Δήμος Χαϊδαρίου, ως Δικαιούχος, αποτελείται από τα κάτωθι 

Υποέργα: 

  

1)             Υποέργο_1 :  Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής, μεταφοράς, επιτόπιας επεξεργασίας και λοιπού 
υποστηρικτικού εξοπλισμού, για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Βιοαποβλήτων (ΒΑ 
Οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων και ΒΑ Πρασίνου) στο Δήμο Χαϊδαρίου. 
Ο προτεινόμενος εξοπλισμός στα πλαίσια του Υποέργου_1, αφορά τα εξής διακριτά αντικείμενα προμήθειας: 

-   Oμάδα_1:  Προμήθεια πλαστικών κάδων συλλογής ΒΑ &  βιοδιασπώμενων σάκων διαλογής στην πηγή - μεταφοράς 

ΒΑ,  για οικιακούς χρήστες,   

-    Oμάδα_2: Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής – Μεταφοράς (ΟΣΜ) ΒΑ (Απορριμματοφόρο ΒΑ , Δορυφορικά Οχήματα 

Συλλογής – Μεταφοράς ΒΑ),  

-    Oμάδα_3 : Προμήθεια Συστήματος Ζύγισης & Τηλεματικής Εποπτείας / Βελτιστοποίησης Δρομολογίων,  για το 

Σύσ/μα Αποκομιδής ΒΑ, 

-    Oμάδα_4: Προμήθεια Μηχανικών Κομποστοποιητών για τα Δημοτικά Σχολεία / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του 

 Δήμου, 

-    Oμάδα_5: Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ΒΑ Πρασίνου (Θρυμματιστής βιομάζας για  ξύλα και πράσινα 

απόβλητα, Ανοικτό φορτηγό με  ανατρεπόμενη καρότσα   με γερανό και αρπάγη), 

-    Ομάδα_6:  Προμήθεια mini-bus το οποίο θα φέρει τη μακέτα με το λογότυπο του προγράμματος διαλογής στην πηγή 

και αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης, για την πραγματοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων  των μαθητών των 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ, στο ΕΜΑΚ,  σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  σε γειτονικούς Δήμους για την ανταλλαγή 

εμπειριών,  στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για το Πρόγραμμα «Σχολικοί Λαχανόκηποι» κτλ.  Οι ενημερωτικές 

επισκέψεις λειτουργούν συμπληρωματικά στην εκστρατεία ενημέρωσης των μαθητών και δημοτών, αποτελώντας μια 

μαθησιακή (διαδραστική ζωντανή) εμπειρία. Επίσης, το mini-bus,  θα αποτελεί  «Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης» για τη 

διανομή ενημερωτικού υλικού, κατά τη διάρκεια των Δράσεων Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης των δημοτών. 

 

2)              Υποέργο_2 :  Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης  
Οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση δράσεις στα πλαίσια του Υποέργου_2, χωρίζονται σε δύο φάσεις και αφορούν 

τα εξής: 

1η Φάση Εκστρατείας_ Οι δράσεις που προτείνονται για τη φάση αυτή περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
1) Δημιουργία Κεντρικού Μηνύματος εκστρατείας (λογότυπο-δημιουργικό ενημερωτικού φυλλαδίου/ εκστρατείας), 

2) Παραγωγή έντυπου ενημερωτικό φυλλαδίου για το πρόγραμμα,  

3) Παραγωγή ενημερωτικής αφίσας, για το πρόγραμμα, 

4) Παραγωγή μακέτας για το mini-bus, με το λογότυπο του προγράμματος διαλογής στην πηγή και αναφορά στην πηγή 

χρηματοδότησης,   

5) Ενσωμάτωση πληροφοριών στην υφιστάμενη ιστοσελίδα του Δήμου και σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

(facebook, twitter, κλπ), 

6) Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου & στελεχών του Δήμου 

7) Δελτίο Τύπου - Συνέντευξη τύπου 

8) Λειτουργία Γραφείου & Γραμμής επικοινωνίας με τους πολίτες. 

(*) Λειτουργία γραφείου επικοινωνίας (μέσω του Γραφείου Δημότη) 
Το γραφείο επικοινωνίας και ενημέρωσης πολιτών υφίσταται,  ήδη,  ως δομή (ίδετε, Γραφείο Δημότη). Η λειτουργία του 

αφορά, τη συνεχή και άμεση επαφή των πολιτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Για το σκοπό αυτό, ένα άτομο 

θα πρέπει να είναι πλήρως καταρτισμένο για να απαντάει καθημερινά, σε όλα τα αιτήματα  των Δημοτών, τα οποία  θα 

καταγράφονται σε ειδικό έντυπο για το σκοπό αυτό. 

2η Φάση Εκστρατείας_ Οι δράσεις που προτείνονται για τη φάση αυτή περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
1)    Σχολικές Δραστηριότητες για τους μαθητές:  υλοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων των μαθητών όλων των 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ, στο ΕΜΑΚ,  σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  σε γειτονικούς Δήμους για την ανταλλαγή 

εμπειριών,  στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για το Πρόγραμμα «Σχολικοί Λαχανόκηποι» κτλ με το mini_bus το οποίο θα 

φέρει τη μακέτα με το λογότυπο του προγράμματος διαλογής στην πηγή και αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης.  

Οι σχολικές επισκέψεις λειτουργούν συμπληρωματικά στην εκστρατεία ενημέρωσης των μαθητών και δημοτών, 

αποτελώντας μια μαθησιακή (διαδραστική - ζωντανή) εμπειρία, 

2)   Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες: διανομή ενημερωτικού υλικού μέσω της «Κινητής Μονάδας 

Ενημέρωσης» -  mini_bus το οποίο θα φέρει τη μακέτα με το λογότυπο του προγράμματος διαλογής στην πηγή και 

αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης.  

 

Προκειμένου ο Δήµος να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να υλοποιήσει το έργο εισηγούμαστε: 
 
1.   Την έγκριση της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ»,  14 

«Διατήρηση & Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου»,  
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2.   Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 941/31-01-2020 Πρόσκλησης (Κωδικός 

Πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4.1  και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658 -Έκδοση: 2/0 (ΑΔΑ: ΩΦΖ746ΜΤΛΡ-ΟΡΡ)) της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ  και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

«ΥΜΕΠΕΡΑΑ»,   

3.   Τον ορισμό της κας Συλάκου Μαρίας, Αναπληρώτριας Δ/ντριας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης & Δικτύων, ως Υπεύθυνης της Πράξης,  η οποία εξουσιοδοτείται να αποκτήσει δικαιώματα πρόσβασης 

στη Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Συμπλήρωση Δελτίου, Υποβολή Δελτίου, Υποβολή Αίτησης 

Χρηματοδότησης). Στο πλαίσιο των καθηκόντων της,  ως Υπεύθυνου Πράξης, θα περιλαμβάνονται:  

-         η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του/των Τεχνικών Δελτίων 

Υποέργου/ων,  

-         η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των Δελτίων 

Παρακολούθησης Πράξης, 

-         η επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ»,   

-         η παροχή στοιχείων και η σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης.  

4.   Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την ανωτέρω εισήγηση, τις  διατάξεις του  

άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  τις σχετικές 

Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και  Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) 

και την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

 

Ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων, ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής  [(σύνολο (14 ) συμμετεχόντων)],  ψήφισαν Υπέρ 

του  θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Μ. Σελέκος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση), 

[(σύνολο(8) συμμετεχόντων)] μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ( που απέστειλε ο κ. Μ. Σελέκος) στην άποψή τους: 

ψηφίζουμε λευκό:  «συμφωνούμε ως προς την διαλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων στην πηγή και την 

κομποστοποίηση καθώς και για την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης των σχολείων και των δημοτών. Επειδή όμως 

υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να αποσαφηνιστούν (χρηματοδότηση, εργασιακές σχέσεις, ιδιωτικοποίηση, 

ΣΔΙΤ κλπ) και αφού υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 30/9/20, προτείνουμε να συζητηθεί το θέμα πλήρως  σε συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου με την συμμετοχή όλων των συμβούλων, του σωματείου εργαζομένων και των μαζικών φορέων 

της πόλης μας. Ο Επικεφαλής κ. Α. Θεοφίλης  και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά), [(σύνολο(3) 

συμμετεχόντων)] ψήφισαν Υπέρ του θέματος.  Ο Επικεφαλής κ. Θ. Σπηλιόπουλος   και οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

παράταξης (Πολίτες σε Δράση) [(σύνολο (3 ) συμμετεχόντων)], ψήφισαν Υπέρ του θέματος.  Ο Επικεφαλής κ. Ι. Κέντρης 

και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση), [(σύνολο(3) συμμετεχόντων)]  ψήφισαν Υπέρ του 

θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Κ. Ασπρογέρακας  και η δημοτική σύμβουλος της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική 

Κίνηση ), [(σύνολο (2 ) συμμετεχόντων)] ψήφισαν Υπέρ του θέματος. 

 

Επί  των συμμετεχόντων (33) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (33) ψηφισάντων (25) ψήφισαν υπέρ (8) ψήφισαν λευκό, 

συνεπώς  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα  

1.  Την  υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ»,  14 «Διατήρηση & 

Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο 

Χαϊδαρίου».  

  

2. Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 941/31-01-2020 Πρόσκλησης (Κωδικός 

Πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4.1  και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658 -Έκδοση: 2/0 (ΑΔΑ: ΩΦΖ746ΜΤΛΡ-ΟΡΡ)) της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ  και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ». 

 
3. Ορίζει την  κα Συλάκου Μαρία, Αναπληρώτριας Δ/ντριας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης & Δικτύων, ως Υπεύθυνης της Πράξης,  η οποία εξουσιοδοτείται να αποκτήσει δικαιώματα 

πρόσβασης στη Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Συμπλήρωση Δελτίου, Υποβολή Δελτίου, Υποβολή 

Αίτησης Χρηματοδότησης).  
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Στο πλαίσιο των καθηκόντων της,  ως Υπεύθυνου Πράξης, περιλαμβάνονται:  

  - η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του/των Τεχνικών Δελτίων 

Υποέργου/ων,  

 -  η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των 

Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης, 

 - η επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ»,   

 - η παροχή στοιχείων και η σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης 

 

       4.   Εξουσιοδοτεί τον κ  Δήμαρχο  για τις περαιτέρω ενέργειες, που αφορούν στην υποβολή της πρότασης 

χρηματοδότησης. 

 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                     (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  13-04-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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